ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 27 DE FEBRER DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 20 de febrer de 2019.
2 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
2.1 Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a la urb. Torre del Ram, carrer des Canal, 118 (promotor/a
A.O.B.A., tècnic redactor/a Ventura Saborido, Joan Enric i contractista Obres Pedro Bosch, SL). (exp.
7155/2018).
2.2 Reforma i ampliació d'habitatge entre mitgeres al carrer Ferreries, 15 (promotor/a L.P.P., tècnic
redactor/a Torrico Garcia, Ana i contractista Pons Taltavull, Milagros). (exp. 7199/2018).
2.3 Piscina per a habitatge unifamiliar adossat a la urb. de Cala en Blanes, carrer de Sa Punta, 14
(promotor/a leon, stephane i leon-marois veronique, tècnic redactor/a Pons Salort, Francisca i
contractista Obres s'Escarpera, SL). (exp. 7205/2018).
2.4 Substitució parcial de forjat i coberta d'un habitatge entre mitgeres al carrer del Portal d'Artrutx, 8
(promotor/a A.C.C.R., tècnic redactor/a Torrico Garcia, Ana i contractista Florit Casasnovas, Jose
Luis). (exp. 7888/2018).
2.5 Substitució de forjat de coberta en edifici entre mitgeres al carrer de l'Orient, 57 (promotor/a C.M.P.,
tècnic redactor/a Llufriu Anglada, Pere i contractista Construccions Bep Enrich, SL). (exp. 2018/7853).
2.6 Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a la urb. Calespiques, carrer Mestral, 154 (promotor/a
C.S.F., tècnic redactor/a Apesteguia Nadal, Miquel Angel i contractista Tandrisa, SL). (exp. 8286/2018).
2.7 Ampliació d'edifici entre mitgeres al carrer del Pare Nin, 25-27 (promotor/a M.M.O., tècnic redactor/a
Paradis Medina, Òscar i contractista Riudavets Soldado, Joan). (exp. 8472/2018).
2.8 Substitució del forjat de la coberta de l'edifici situat al camí de Ses Capelletes, pol. 2, parcel·la 42
(promotor/a C.C.M., tècnic redactor/a Lluch Mesquida, Antonio i contractista Torrent Salas Juan). (exp.
4968/2017)
3 Relació de factures 6/2019 de crèdit reconegut. (exp. 1955/2019).
4 Proposta d’aprovació i d’abonament dels interessos de demora en el pagament de les certificacions de
les obres de Millora al carrer Ses Gerreries i carrer Sa Creu. (exp. 11448/2018).
5 Proposta d’aprovació de la liquidació dels ingressos directes percebuts al Servei d’Esports
corresponent al 4t trimestre de l’any 2018. (exp. 2009/2019).
6 Proposta de la comunicació de l'empresa contractista UTE M. POLO, S.L. - ESTEL INGENIERÍA Y
OBRAS, S.A.” (UTE TEATRE BORN) de la subcontractació amb tercers de la realització parcial de la
prestació contractada relativa al contracte mixt d’obra i subministrament per a l'execució del projecte
bàsic i d'execució d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i d'equipament del Teatre Municipal des
Born. (exp. 8267/2018
7 Proposta d'aprovació del resultat de la consulta preliminar de mercat efectuada dirigida als operadors
econòmics actius en el mateix per a la posterior licitació del contracte de subministrament del sistema
de conteig d'aforaments mitjançant càmeres i sistemes de software amb destí a les festes de Sant
Joan. (exp.11808/20189
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8 Proposta d’abonar del complement de productivitat per serveis nocturns realitzats el mes de desembre
pels policies no adscrits a unitat nocturna. (exp. 381/2019).
9 Proposta d’abonar els serveis prestats pels Policies Locals de Ciutadella a les festes de Sant Bartomeu
2018 (exp. 935/2019)
10 Proposta de concessió d’una bestreta reintegrable de 5 mensualitats al funcionari V.S.Q. (exp.
1281/2019)
11 Proposta d’abonament de les gratificacions per serveis extraordinaris realitzades pels funcionaris (exp.
1689/2019)
12 Proposta d’abonar de les indemnitzacions per finalització de contracte laboral del personal del
programa del SOIB: IAMO 2017 (exp. 1818/2019).
13 Proposta concessió d'una bestreta reintegrable d’una mensualitat al treballador C.L.G. (exp. 2005/2019)
14 Proposta d’abonar de la indemnització econòmica per vestuari al Policia Local R.S.C. (exp. 2529/2018)
15 Proposta d’abonar de la indemnització econòmica per vestuari al Policia Local J.S.A. (exp. 3609/2018)
16 Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de vestuari d’hivern del personal a
l’empresa Comercial Jaype, S.A. (exp. 1600/2019)
17 Proposta de ratificació de la Resolució núm. 81/2019 de l’Àrea de Socioeducativa que adjudica en
contracte menor de subministrament de petroli per als CEIP Pere Casasnovas i Mare de Déu del Toro a
l’empresa Elem, S.L. (exp. 1567/2019)

Ciutadella de Menorca, 25 de febrer de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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